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JNSZ Megye Esély Szociális Közalapítványa képzési kínálata – 2018.
Képzés megnevezése, engedélyszámai
Célja, tartalma
Egyéni szupervízió
E-000843/2014/D017

Óraszáma,
időtartama
6 óra
(1 óra/nap)

Létszámkorlátok
max. 1 fő

A képzés elvégzéséről szóló
igazolás kiadásának feltételei
Jelenléti ív alapján 16,67%-ot
(1 alkalom) meg nem haladó
hiányzás, aktív részvétel.

6 modul

max. 20 fő

Jelenléti ív alapján 30%
megengedett hiányzás, aktív
részvétel.
Részvétel a záró/értékelő
csoportos beszélgetésen, a
képzésen szerzett információk,
ismeretek, gyakorlati
tapasztalatok összegző
feldolgozása előre
meghatározott szempontok
szerint.

max. 20 fő

Jelenléti ív alapján 30%
megengedett hiányzás, aktív
részvétel.
Részvétel a záró/értékelő
csoportos beszélgetésen, a
képzésen szerzett információk,
ismeretek, gyakorlati
tapasztalatok összegző

Cél: a személyes-, szakmai- és szervezeti kompetencia és hatékonyság növelése, továbbá a mentális egészség
megőrzéses és a kiégés megelőzése. Tananyagegységek: a szupervíziós folyamat elindítása (1 óra),
esetfeldolgozások (4 óra), a szupervíziós folyamat zárása (1 óra).

A szociális gazdaság szervezeteinek lehetőségei a helyi termékek előállításában
E-000843/2014/D001
A résztvevő
- tájékozott legyen a szociális gazdaság fogalmáról, kialakulásának okairól, szervezeti formáiról, lehetséges
területeiről.
- tájékozott legyen a helyi gazdaságfejlesztés alapfogalmairól, jellemzőiről, szereplőiről, területeiről.
Azonosítani, felismerni tudja saját lakóhelye erősségeit, lehetőségeit a helyi gazdaságfejlesztés terén.
- ismerje a helyi termék fogalmát, tájékozott legyen a termék előállítás jogszabályi hátteréről, a termékfejlesztés
céljairól, szakaszairól, felismerje a helyi termékek fogyasztásából származó előnyöket.
- gyakorlati információkat szerezzen a marketingről és a marketingmenedzsmentről, a helyi termékek
értékesítésének csatornáiról, az érékesítés jogszabályi hátteréről, ismerjen meg jó példákat, kezdeményezéseket
a helyi termékek értékesítésére, felismerje a helyi termék érékesítés és a turizmus összekapcsolódásából
származó lehetőségeket, előnyöket.
- vegyek részt a térség helyi termékeit bemutató rendezvényen, helyi termékkóstolón.

A háztáji gazdálkodás alapjai
E-000843/2014/D002
A résztvevő
- tájékozott legyen a háztáji gazdálkodáshoz kapcsolódó alapfogalmakban és a háztáji gazdálkodás
magyarországi történetében, megismerkedjen a háztáji gazdálkodás jelentőségével, szerepével a vidék életében
és a háztartásgazdaságban, illetve eligazodjon a háztáji gazdálkodás területeiben és „ágazataiban”.
- általános tájékozottságot szerezzen a családellátó kiskertek és háztáji kertészetek típusairól, a különböző
kerttípusokról, a kerthez illő növényfajtákról, a művelés előnyeiről és a művelést befolyásoló helyi és

36 óra
(6 óra/nap)

6 modul
36 óra
(6 óra/nap)

1

Képzés megnevezése, engedélyszámai
Célja, tartalma

Óraszáma,
időtartama

Létszámkorlátok

A képzés elvégzéséről szóló
igazolás kiadásának feltételei
feldolgozása előre
meghatározott szempontok
szerint.

6 modul

max. 20 fő

Jelenléti ív alapján 30%
megengedett hiányzás, aktív
részvétel.
Részvétel a záró/értékelő
csoportos beszélgetésen, a
képzésen szerzett információk,
ismeretek, gyakorlati
tapasztalatok összegző
feldolgozása előre
meghatározott szempontok
szerint.

max. 20 fő

Jelenléti ív alapján 30%
megengedett hiányzás, aktív
részvétel.
Részvétel a záró/értékelő
csoportos beszélgetésen, a
képzésen szerzett információk,
ismeretek, gyakorlati
tapasztalatok összegző
feldolgozása előre
meghatározott szempontok
szerint.
Jelenléti ív alapján 30%
megengedett hiányzás, aktív
részvétel.
Részvétel a záró/értékelő

természeti tényezőkről; a kiskeretekben, a háztáji gazdaságokban termeszthető zöldségek és gyümölcsök
termesztésének alapvető elemeiről, feladatairól, folyamatáról, a saját kertre (háztáji zöldség- és gyümölcsös
kertjükre) alkalmazza az ismereteket és tervezze meg az éves kertészeti munkákat.
- tájékozott legyen a háztáji állattartás szerepéről, jelentőségéről, szabályozásáról, az állattartásra és a
takarmányozásra vonatkozó legfontosabb egészségügyi, higiéniai, adminisztrációs és jogi szabályokról,
szerezzen gyakorlati ismereteket az egyes háztáji állatfajok tartásának szabályairól, módjairól. Saját környezet
adottságai és felkészültsége alapján legyen képes megtervezni háztáji állattartását.
- ismerjen meg a háztáji gazdálkodásban már működő, adaptálható néhány „jó gyakorlatot”, szerezzen
gyakorlati információkat a háztáji gazdálkodásban termelt/előállított felesleg értékesítését segítő marketing
elemekről.

Helyi termékek fejlesztése és termelése szociális szövetkezeti keretben
E-000843/2014/D003
A résztvevők
- megismerkedjenek a szociális szövetkezethez kapcsolódó alapfogalmakkal és magyarországi történetével.
Általános tájékozottságot szerezzenek a szövetkezet alapításáról és működtetéséről, ismerjék meg e forma
társadalmi jelentőségét.
- tájékozottak legyenek a helyi termékhez kapcsolódó alapfogalmakról, a helyi termékek típusairól, az
előállításához és termeléséhez, valamint a fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokról, a helyi termék fejlesztés
céljáról, folyamatáról, típusairól, a helyi termékek fejlesztésnek lehetőségeiről.
- általános tájékozottságának növelése a szociális szövetkezetek működtetésének hazai tapasztalatairól,
gyakorlati információk átadása a termelés folyamatáról a tervezéstől a kivitelezésig, a szövetkezetekben
előállított termékek értékesítéséről, az értékesítést segítő marketingeszközökről
- részt vegyenek az adott térség helyi termékeit bemutató rendezvényen, helyi termékkóstolón.

Kézművesség a helyi gazdaságban
E-000843/2014/D004

6 modul

A kézművesség helyi gazdaságban, helyi közösségben betöltött jelentőségének megismertetése, általános
tájékozottság elérése a kézműves termékek jogi szabályozásáról
A résztvevő
- ismerje meg a népi kézművesség stratégiáját, továbbá a kézművesség ágazatait. Legyen tájékozott a népi
iparművészeti alkotások kategória besorolásáról, jogszabályi hátteréről
- gyakorlati információkat szerezzen a vállalkozóvá válás kezdeti lépésiről, és a vállalkozás működtetéséről, a
marketingről és a marketingmenedzsmentről.
- érdeklődés és a helyi hagyományok figyelembe vételével kézműves technikák megismertetése és kipróbálása.
Részvétel helyi termékbemutatón, a helyi termék-előállítók, jó gyakorlatok megismerése, csoportos konzultáció a
tapasztalatokról, az ötletek alkalmazásának lehetőségeiről.

Az esélyegyenlőség szempontjai a helyi gazdaság szerezésében
E-000843/2014/D005
A résztvevő
- szerezzen

tájékozottságot

az

esélyegyenlőséggel/

36 óra
(6 óra/nap)

esélyteremtéssel

36 óra
(6 óra/nap)

6 modul
kapcsolatos

fogalmakról,

jogi

36 óra
(6 óra/nap)

max. 20 fő

2

Képzés megnevezése, engedélyszámai
Célja, tartalma

Óraszáma,
időtartama

Létszámkorlátok

A képzés elvégzéséről szóló
igazolás kiadásának feltételei
csoportos beszélgetésen, a
képzésen szerzett információk,
ismeretek, gyakorlati
tapasztalatok összegző
feldolgozása előre
meghatározott szempontok
szerint.

130 óra

max.25 fő

Modulonként: aktív részvétel,
20%-ot nem meghaladó
(igazolt) hiányzás.
A teljes képzésre vonatkozóan:
modulok „megfelelt”
értékelésének elérése.

max.25 fő

Modulonként: aktív részvétel,
20%-ot nem meghaladó
(igazolt) hiányzás.
A teljes képzésre vonatkozóan:
modulok „megfelelt”
értékelésének elérése.

max. 20 fő

Jelenléti ív alapján 30%
megengedett hiányzás, aktív
részvétel.
Részvétel a záró/értékelő
csoportos beszélgetésen, a
képzésben megszerzett
információk, ismeretek,
tapasztalatok összegző
feldolgozása előre
meghatározott szempontok
szerint

szabályozásról, intézményekről és fontosabb dokumentumokról, érintett célcsoportokról
szerezzen elméleti és gyakorlati alapismereteket a fogyatékkal élők csoportjairól, jellemzőiről, valamint a nők
és férfiak jelenlegi helyzetéről, az egyenlőtlenségek okairól és típusairól, a hátrányos helyzetű térségekben
élők, romák, és gyermekek jelenlegi helyzetéről, az egyenlőtlenségek okairól, és azok kapcsolatáról
- legyen tájékozott az esélyteremtést szolgáló intézkedések, célzott projektek tekintetében, szerezzen általános
tájékozottságot az esélyegyenlőségi szempontok érvényesíthetőségéről
- ismerje fel az esélyteremtés lehetőségeit a helyi gazdaságban, különös tekintettel a foglalkoztatásra, ismerje
meg a helyi/térségi szociális gazdaság szervezeteit, a lehetséges foglalkoztatási formákat és azok esélyteremtő
hatását.
-

Személyes hatékonyságot növelő tréningek modulrendszerben I.
E-000843/2014/D008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Csapatépítés modul
Kommunikáció modul
Konfliktuskezelés modul
Időgazdálkodás modul
Asszertivitás modul
Mediáció modul
Stresszkezelés modul

10 óra
20 óra
20 óra
20 óra
20 óra
20 óra
20 óra

Személyes hatékonyságot növelő tréningek modulrendszerben II.
E-000843/2014/D009

110 óra

Csoportépítő modul
Kognitív viselkedésterápia módszerére építő modul
Munka világa – munkavállalói készségek, képességek fejlesztése modul
Szervezetfejlesztés modul
Projektszemlélet, projektmenedzsment modul
Környezettudatosságot növelő modul

10 óra
20 óra
20 óra
20 óra
20 óra
20 óra

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Esélyegyenlőségi alapozó ismeretek
E-000843/2014/D010
A résztvevő szerezzen általános tájékozottságot az esélyegyenlőséggel/esélyteremtéssel kapcsolatos fogalmakról,
jogi szabályozásról, intézményekről és fontosabb dokumentumokról, érintett célcsoportokról.
A résztvevő értse meg az előítéletes gondolkodás kialakulásának mechanizmusát, ismerje fel ennek jeleit saját
gondolkodásában, alakuljon ki tudatosabb hozzáállás a sztereotip viselkedéssel szemben, váljon képessé
gondolkodása megváltoztatására.

20 óra

3

Képzés megnevezése, engedélyszámai
Célja, tartalma
Stratégiai tervezés az esélyegyenlőségi programokban
E-000843/2014/D011

Óraszáma,
időtartama
30 óra

Létszámkorlátok
max.20 fő

30 óra

max. 20 fő

40 óra

max.20 fő

A résztvevő szerezzen tájékozottságot az esélyegyenlőséggel/esélyteremtéssel kapcsolatos fogalmakról, jogi
szabályozásról, intézményekről és fontosabb dokumentumokról, érintett célcsoportokról. A résztvevő értse meg az
előítéletes gondolkodás kialakulásának mechanizmusát, ismerje fel ennek jeleit saját gondolkodásában, alakuljon
ki tudatosabb hozzáállás a sztereotip viselkedéssel szemben.
A résztvevő értse meg a stratégiai gondolkozás lényegét. Ismerje meg a stratégiai tervezés fogalmát, folyamatát, a
tervezés eszközeit, a stratégiai elemzés módszereit, és váljon képessé ezek alkalmazására.

Álláskeresési technikák átadása – tréning
E-000843/2014/D013
A reális célállás meghatározásának segítése. A résztvevők önbizalmának erősítése, erősségek feltárása,
fejlesztendő területek azonosítása, vágyak, értékek tisztázása. A korábban kialakult döntési bizonytalanságok és a
megváltozott élethelyzetből eredő bizonytalanságok csökkentése, a munkavállalási motiváció és az álláskeresési
aktivitás erősítése.
A munkaerő-piacról, annak működési mechanizmusáról, szereplőiről releváns, elméleti és gyakorlati információk
nyújtása, melyek elősegítik a munkaerő-piacon való önállóbb elhelyezkedést, A munkaerő-piacra való bejutás, az
állásfeltárás módjának megismerése.
A résztvevők megismerjék a korszerű önéletrajz, álláspályázat elkészítésének szabályait. A résztvevőkben az
állásinterjúra való felkészülés fontosságának tudatosítása. A rólunk kialakított véleményekben az első benyomás
szerepének megértése, a nonverbális kommunikáció jelentőségének felismerése a személyes találkozók során. Az
állásinterjún megfelelő külső megjelenés és viselkedés fontosságának a tudatosítása, a résztvevők felkészítése az
állásinterjúra.

Az önkéntesség alapjai
E-000843/2014/D014
Csapatépítés. Az önismeret, mások megismerésének fejlesztése, önbecsülés erősítése, motiváció felkeltése az
önkéntesen végzett tevékenységek iránt gyakorlatokon keresztül. A kapcsolatépítés és kapcsolattartás
képességének fejlesztése. A résztvevők alapvető ismereteket szerezzenek az önkéntességről, az önkénesen
végezhető tevékenységekről, az önkéntes munka szabályairól, motiváció felkeltése, saját közösség iránti felelősség
tudatosítása. A résztvevők alapvető ismeretek szerezzenek az önkéntességről, a résztvevők megismerjenek jó
gyakorlatokat az önkéntes munka területéről.

A képzés elvégzéséről szóló
igazolás kiadásának feltételei
Jelenléti ív alapján 30%
megengedett hiányzás, aktív
részvétel.
Részvétel a záró/értékelő
csoportos beszélgetésen, a
képzésen szerzett információk,
ismeretek, gyakorlati
tapasztalatok összegző
feldolgozása előre
meghatározott szempontok
szerint.
Jelenléti ív alapján 30%-ot
meg nem haladó hiányzás,
aktív részvétel.
Önéletrajz és motivációs levél
elkészítése.

Jelenléti ív alapján 30%-ot
meg nem haladó hiányzás,
aktív részvétel. Részvétel a
záró/értékelő csoportos
megbeszélésen. A képzésen
szerzett ismeretek
feldolgozása, előre
meghatározott szempontok
szerint.
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